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Sinds het Tweede Vaticaans Concilie worden er om de zoveel jaar bisschoppensynodes gehouden, in Rome,
in het Vaticaan. Bisschoppen, experts op het terrein van het te bespreken onderwerp en andere gasten
worden dan genodigd om bijna een maand lang (meestal in oktober) naar het hart van de Wereldkerk te
komen. De synode die in oktober jl. werd geopend vindt echter niet alleen in Rome plaats, maar over de
hele wereld, in ieder bisdom. Ook in het onze.

IN DIT NUMMER

De synode gaat over drie kerkelijke begrippen: communio, participatio en missio, met daarbij de volgende vragen: Hoe kunnen we de communio (de
gemeenschap van de Kerk) versterken? Hoe kunnen
we de samenhang van de gemeenschap vergroten?
Hoe kunnen we de deelname in het kerkelijk leven
vergroten en de betrokkenheid van alle gedoopten
bij het kerkelijk gebeuren (participatio)? En hoe kunnen we bevorderen dat alle leden van de Kerk bij
dragen aan haar zending en missionair (missio)
worden? En wat zou dat kunnen inhouden?

40-dagenaktie 2022
Ridders van het
Heilig Graf van
Jeruzalem

Dit soort vragen komen aan de orde tijdens een bijeenkomst in de Thomaskerk samen met parochianen
uit Blaricum en Laren op maandag 14 februari. Tussen
20:00 uur en 22:00 uur zullen we aan de hand van
vragen over de toekomst van de RK kerk discussiëren.
Een verslag hiervan wordt naar het bisdom gestuurd,
maar natuurlijk kijken wij als parochie ook of er
punten bij zitten die we zelf kunnen oppakken. We
hopen velen van u, jong en oud, tijdens deze bijeenkomst te ontmoeten.

Van de penningmeester
Kinderkerk
Dringende oproep
voor nieuwe
bezorgers

Synode zou je kunnen vertalen als ‘gezamenlijke
weg’. Dat is ook wat onze paus voor ogen staat met
de op handen zijnde ‘synode’. Paus Franciscus wil
dat alle gelovigen zich verantwoordelijk weten voor
de Kerk als ‘Gods volk onderweg’. Hij wil dat een
synode geen gebeurtenis is, maar een proces. Het
gaat niet langer om de synode als een Vaticaans
evenement, maar ook om de weg die de Kerk (in deze
tijd) bewandelt.

Aan de hand van de deelnemersgids synode opgesteld
door het bisdom kunt u zich voorbereiden op deze
bijeenkomst. Deze gids vindt u achterin de kerk.
Om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst op
14 februari vragen wij u zich van te voren aan te
melden bij het parochiesecretariaat van Huizen:
secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069 of via het
parochiesecretariaat te Laren: info@sintjanlaren.nl,
035-5382071.

Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
MET INGANG VAN 26 JANUARI 2022
De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk
met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan
deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve
meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.
Dit betekent voor onze parochie, dat de zaterdagmiddagvieringen weer van 16.00 uur naar
17.00 uur kunnen. Ook zullen onze vieringen niet meer op uitnodiging zijn.
Maximaal aantal
Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op
anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen.
Naast vieringen zijn - met inachtneming van alle basismaatregelen - ook andere kerkelijke bijeen
komsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.
Basismaatregelen
Wel wijzen de bisschoppen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid
blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de
hygiëneregels volgen, en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere
binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens
gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf
gereinigde hand kan worden uitgereikt. De tongcommunie wordt niet toegestaan.
Zingen
Ook het samen zingen, onder meer in koren, is toegestaan. Koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren
en zingen tijdens vieringen, mits de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzag-
opstelling staan.

De Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes voert al meer dan 45 jaar tijdens de 40-dagentijd actie binnen de BEL-gemeenten. Met uw steun zijn er vele mooie projecten in diverse ont
wikkelingslanden gerealiseerd. Voor 2022 vragen wij weer uw steun voor een ambitieus ontwikkelingsproject in Nepal onder het motto:

Moeder en kind, onze zorg
Een medische steunpost en geboortecentrum in Sailung
In 2020 hebben wij, onder het
motto Met School meer Toekomst, uw steun gevraagd voor
de realisatie van een aardbevingsbestendig schoolgebouw in Sailung. Mede door uw bijdrage
heeft de stichting Ton Memorial
School Sailung de eerste fase (de
klaslokalen) van dit ambitieuze plan kunnen realiseren. Vorig jaar
november is de school feestelijk geopend. Sailung maakt onderdeel
uit van Shailungeshwar, een samenwerkingsverband van 8 dorpen
in het Dolakha-district in de Janakpur-zone in het noordoosten van
Nepal. Het gebied beslaat 100 km2 en telt ruim 13.000 inwoners.

Ook kunnen wij u nu melden, dat de stichting Child Welfare
Organisation Nepal afgelopen december in Bandar Jhula alsnog de
handpompen heeft kunnen installeren, zodat een groot aantal inwoners voorzien zijn van schoon drinkwater. En ook de trainingen
op het gebied van duurzame landbouw en veeteelt aan 20 groepen
van 50 personen heeft men succesvol kunnen afronden.
Als werkgroep van de 40-dagenaktie kiezen wij de projecten altijd
zeer zorgvuldig uit.
Met als doel kansarme kinderen, vrouwen en gemeenschappen een
kansrijke toekomst te bieden. Dit kan evenwel alleen met uw financiële bijdrage. Helpt u ons hen te helpen?
Uitgebreide informatie over alle door ons gesteunde projecten vindt
u op onze website: www.40-dagenaktie.nl
Bankrekening: NL72 RABO 0334 9515 93

Recent is er met steun van Unicef een klein medisch (nood)steunpunt
geopend met beperkte openingstijden. Voor echte medische zorg is
men aangewezen op ziekenhuizen in omliggende plaatsen op 3 à 4
uur lopen. Voor zwangere vrouwen is het een uitdaging om ruim
twee uur door velden en bergen te lopen naar het dichtstbijzijnde
geboortecentrum (of één tot drie uur reizen per truck).
Nu er zo’n mooi schoolgebouw is gerealiseerd heeft het dorps
ontwikkelingscommité gevraagd of de stichting ook kan onder
steunen in het opzetten van een uitgebreider medisch steunpunt
annex geboortecentrum, met 6 kamers voor medische- en bevallingsondersteuning, tijdelijke opname en voor het verblijf van de
medische staf. Een perceel rijksgrond in de omgeving van de school
is hiervoor beschikbaar.
Het doel is continu 24 uur per dag medische zorg voor de circa 3.000
inwoners van Sailung en directe omgeving. Ook zal de lokale overheid borg staan voor het medisch personeel, de salarissen en alle
exploitatie kosten.

Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem
Wij kennen de ridders vooral van hun deelname aan onze Sint
Jansprocessie. Deze Orde is in de 19e eeuw door de paus opgericht
ter ondersteuning van de christenen in Palestina.
Van de huidige landscommandeur Jan Krapels (onze vroegere
penningmeester) kwam het bericht dat gezocht werd naar een
vergaderplek in het centrum van het land. Onze pastorie biedt
daartoe de mogelijkheid. Overleg was nodig met mijn beoogde
opvolger (vanaf 1 juli), met het parochiebestuur en uiteindelijk met
het bisdom. Met als gunstig gevolg dat vanaf 1 januari twee kamers
in de pastorie zijn verhuurd aan de ridderorde, een vergaderruimte
en een archiefruimte. Ook hoopt de ridderorde bij bijzondere
gelegenheden gebruik te kunnen maken van onze basiliek.
pastoor Vriend

De Ridderlijke Orde van het Heilig Graf
in het kort
Onze naam is voluit: Landscommanderije Nederland van de Ridderlijke )rde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Wij zijn de Nederlandse afdeling van een wereldwijde pauselijke organisatie. De
verwijzing in onze naam naar het Heilig Graf is een uiting van ons
geloof in de verrijzenis. Het meest kenmerkend van onze orde is,
naast ons geloof, de hulp aan christenen in Israël, Palestijnse gebieden en Jordanië. Wij zijn mondiaal georganiseerd. In Nederland
zijn er zo’n 350 leden.
De leden zijn praktiserend rooms-katholiek. Het geloof wordt ge
zamenlijk gevierd, landelijk en regionaal. Wij verdiepen ons geloof
in gespreksgroepen, bezinningsweekenden, cursussen, persoonlijke
gesprekken en pelgrimages naar plaatsen die belangrijk zijn in de
rooms-katholieke traditie, met name naar Jeruzalem en het Heilig
Graf aldaar. Wij hebben respect voor elkaars mening, ook als die
afwijkt. In ons samenzijn hebben wij aandacht voor elkaar, met
ruimte voor diversiteit, leeftijdsverschillen en regionale spreiding.
Wij zien elkaar als medezuster en medebroeder. Het lidmaatschap
is voor ieder lid een persoonlijke aangelegenheid. Men kan zich niet
zelf aanmelden, maar wordt e rvoor uitgenodigd.

Van de penningmeester
In deze editie van de Klepel informeren wij u over de financiële positie van onze parochie. U krijgt hierdoor een goed inzicht in de
bronnen en de bestedingen van de parochiefinanciën. Het parochiebestuur streeft er naar verantwoord met uw bijdrage om te gaan.
Daarom ben ik blij te melden dat ondanks moeilijke omstandigheden en uitdagingen wij in 2020 een klein overschot hebben geboekt.
Voor 2021 verwachten wij, dankzij onze kostenfocus en betere inkomsten van de begraafplaats, slechts een klein tekort te zullen boeken.
Het resultaat 2020
Vanwege de lockdowns, kerksluiting (en later een beperking van de
aantal kerkgangers tot 30) en de moeilijke economische situatie,
hebben wij in 2020 lagere inkomsten van parochianen gerealiseerd.
Aan de andere kant, konden wij dat compenseren met hogere
inkomsten van beleggingen, vooral van de begraafplaats.
Wat de kosten betreft, na een periode van lagere investering in onze
gebouwen, waren wij gedwongen om daar meer aan uit te geven.
Dat konden wij gedeeltelijk opvangen door lagere bestuurskosten.
Uiteindelijk hebben wij het jaar met een klein overschot afgesloten.
Het budget 2021
Na een moeilijk jaar 2020 voor de parochie, was 2021 ook uitdagend.
De opkomst van onze parochianen is nog niet volledig hersteld na

Baten

2021 (budget)

de coronadaling in 2020. Aan de andere kant voorzien wij weer een
goed jaar voor de begraafplaats en hopen dat dit de negatieve effecten
enigszins compenseert.
Nogmaals dank aan al onze parochianen voor uw generositeit in
deze moeilijke tijden. Wij beseffen dat deze corona periode voor
niemand makkelijk is daarom zijn wij extra dankbaar voor uw inzet
voor de parochie. We hebben uw steun nodig om te blijven investeren in onze parochie, zodat we onze missie ook in de komende jaren
kunnen voortzetten.
Marek Troszczynski van Genderen
penningmeester

2020 (definitief)

2019 (definitief)

2018 (definitief)

2017 (definitief)

Bijdrage parochianen

216.700

231.599

255.142

252.423

265.841

Opbrengst beleggingen

325.000

309.161

274.224

310.350

298.129

8.821

7.397

2.641

3.683

-

-

Incidentele baten/lasten
Nadelig saldo

8.256

Totaal baten

549.956

540.761

541.870

570.170

566.611

Persoonskosten

249.500

213.149

217.771

227.217

233.849

Kosten en voorzieningen voor basiliek, pastorie,
begraafplaats, overig onroerend goed en beleggingen

137.400

172.627

108.196

142.701

99.326

2.500

2.185

2.282

2.422

2.516

Kosten eredienst en pastoraat

23.100

23.300

31.918

37.120

35.685

Afdracht van collectes voor derden

20.000

25.308

68.292

51.239

79.602

Afdrachten aan het Bisdom

68.956

67.320

67.320

66.816

66.816

Beheerkosten

48.500

34.635

46.090

40.703

46.323

0

2.237

-

1.954

2.494

549.956

540.761

541.870

570.170

566.611

Lasten

Rente en lasten van schulden en fundaties

Voordelig saldo
Totaal lasten

Kinderkerk
1e Heilige communie
Woensdag 19 januari zijn we begonnen met de eerste communievoorbereiding.
Zeven kinderen kwamen vol verwachting naar de pastorie om het
geheim van de eucharistie te leren kennen. Dat geheim gaan ze de
komende tien weken ontrafelen, waarna op 3 april het grote feest
van de eerste heilige communie volgt. Het wóórd eucharistie kunnen
zij al vertalen: het betekent dankzegging.
Zij hebben het verhaal gehoord van Jezus die gedoopt wordt door
Johannes in de Jordaan en zij hebben het verhaal nagespeeld. Zij
waren zelf Johannes en deden zijn kamelenharen mantel om met
een riem en hebben zij gesprongen als sprinkhanen. Ook liepen zij
zogenaamd door het water om gedoopt te worden.
Daarna hebben zij prachtige tekeningen gemaakt over de doop van
Jezus in de Jordaan. Na afloop hebben we gevraagd of zij de volgende
week weer terug willen komen en volmondig antwoordden allen “ja”.
Mirese Emmerig en Mieneke Bakker
Gezinsboekje
Tijdens de advent (de periode voor Kerst) heeft elk gezin een gezinsboekje gekregen als voorbereiding op Kerstmis.
Binnenkort begint het vasten en wij proberen alle gezinnen weer
een boekje te sturen, maar dan nu over de periode voor Pasen, de
Vasten tijd.
Als u nog niet in de mailing zit en u wilt graag een gezinsboekje
ontvangen, wilt u dan een bericht sturen naar:
kinderkerk@sintjanlaren.nl.
Kalender
Op zondag 6 februari om 12.00 uur is er een gezinsviering.
Op zondag 6 maart om 12.00 uur is er een gezinsviering.
Op zondag 20 maart om 12.00 uur is er een peuterviering.
Op zondag 3 april om 12.00 uur is de feestelijke eerste communieviering.

Palmpasen
Als het in verband met de coronamaatregelen kan, gaan we op zondag 10 april om 10.00 uur tijdens de eucharistieviering palmpasenstokken maken.
Om eventueel deze later in gezinsverband weg te brengen naar
iemand die aandacht verdient.
Tenslotte willen wij u wijzen op de website van www.sintjanlaren.nl
en dan met name het onderdeel kinderkerk. Daar vindt u alle
informatie die u ook in de Klepel kunt vinden.
Namens de werkgroep kinderkerk,

Familieberichten
Gedoopt
28 nov.

Eloy Triesschijn

Overleden
26 nov.
13 dec.
21 dec.
26 dec.
27 dec.
3 jan.
7 jan.
8 jan.
9 jan.
11 jan.
14 jan.

Krijn Calis
Cor van Breukelen
Clasina van Leeuwen
Gerard Töpfel
Alphons Claushuis
Wim Lanphen
Els Nijhuis-Smit
Cees Hofstee
Nel de Leeuw-Meulenkamp
Trees Wiegers-Koelink
Dolly Janssen-Hentzen

Mieneke Bakker

Vieringen Engelstalige liturgie

Collecten

Zondag 13 februari
Zondag 13 maart

28-29 aug.		

€ 650,--

Collecten per bank
4-5 sept.		
11-12 sept.		
18-19 sept.		
25-26 sept.		

€ 70,-- (sept.)
€ 630,-€ 650,-€ 700,-€ 435,--

Collecten per bank
2-3 okt.			
9-10 okt.		
16-17 okt.		
23-24 okt.		
30-31 okt.		

€ 75,-- (okt.)
€ 800,-€ 480,-€ 510,-€ 825,-- Wereld Missie Dag
€ 715,--

Onze parochie is dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die 6x per jaar ons parochieblad De Klepel willen bezorgen. Dat geldt ook
voor het bezorgen van de brieven voor de actie
Kerkbalans (1 à 2 keer per jaar).

Collecten per bank
6-7 nov.		
13-14 nov.		
20-21 nov.		
27-28 nov.		

€ 85,-- (nov.)
€ 1155,-€ 590,-€ 1010,-- Muziekver. St. Jan
€ 465,--

Een aantal van onze huidige bezorgers moet
vanwege hoge leeftijd of om gezondheidsredenen
het bezorgen opzeggen. Daarom deze dringende
oproep. Het gaat vaak om een paar straten met
maximaal een 25-tal adressen. Heeft u wat tijd
over of wilt u die voor ons vrijmaken, meldt u
zich dan aan via het parochiesecretariaat: 0355382071 of info@sintjanlaren.nl. Uw aanmelding
wordt zeer op prijs gesteld.

Collecten per bank
4-5 dec.		
11-12 dec.		
18-19 dec.		
Kerst			
Kerst			
Kerst			

€ 105,-- (dec)
€ 535,-€ 620,-€ 615,-€ 885,-€ 930,-- St. Friersdale
€ 1032,-- J. Bosco

14.00 uur
14.00 uur

Voor informatie:
Rien Franken 06-53150539

DRINGENDE OPROEP
Nieuwe bezorgers Klepel
en/of Kerkbalansbrieven
gezocht

Bereikbaarheid pastores
Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u
dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen:
06-51714262 (Diaken Veldhuis)
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Vieringen zaterdag 5 februari t/m zondag 3 april

Ledenadministratie:
mailadres: ledenadmin@sintjanlaren.nl

Zaterdag 05 febr.		
Zondag 06 febr.
5e zondag d.h. jaar
			

Pastoraat:
J.J.M. Vriend, pastoor
Brink 33, 1251 KT Laren
Telefoon: 035-5382071
H. Veldhuis, diaken
Telefoon: 06-51714262

17.00 uur
10.00 uur
12.00 uur

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
Gezinsviering

Zaterdag 12 febr.		
17.00 uur
Zondag 13 febr.
6e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				
			
14.00 uur

Eucharistie
Hoogmis met meerstemmig
gezongen Latijn
Engelstalige viering

Zaterdag 19 febr.		
17.00 uur
Zondag 20 febr.
7e zondag d.h. jaar
10.00 uur
			
Zaterdag 26 febr.		
17.00 uur
Zondag 27 febr.
8e zondag d.h. jaar
10.00 uur
				

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. de Cantorij

Woensdag 02 maart

Aswoensdag

Zaterdag 05 maart		
Zondag 06 maart
1e zondag van de
		
40-dagentijd

Eucharistie
Hoogmis met meerstemmig
gezongen Latijn

Rekening nr. van de parochie
Sint Jan-Goede Herder
NL53 RABO 0334 9660 00
Rek. nr. Gezinsbijdragen/Kerkbalans:
NL41 RABO 0334 9053 97
Website parochie:
www.sintjanlaren.nl

Geen viering
17.00 uur
10.00 uur
12.00 uur

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
Gezinsviering

Zaterdag 12 maart		
17.00 uur
Zondag 13 maart
2e zondag van de
10.00 uur
		
40-dagentijd		
			
14.00 uur

Eucharistie
Hoogmis met Gregoriaanse
gezangen
Engelstalige viering

Zaterdag 19 maart		
17.00 uur
Zondag 20 maart
3e zondag van de
10.00 uur
		
40-dagentijd		

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. de Cantorij

Zaterdag 26 maart		
17.00 uur
Zondag 27 maart
4e zondag van de
10.00 uur
		
40-dagentijd (zondag laetare)		

Eucharistie.
Hoogmis met meerstemmig
gezongen Latijn

Zaterdag 02 april
5e zondag van de
Zondag 03 april
40-dagentijd
			
			

Eucharistie
Hoogmis, m.m.v. de Cantorij
1e heilige communie
Engelstalige viering

17.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur

De volgende klepel verschijnt
op woensdag 3 maart.
Kopij graag aanleveren vóór
maandag 14 maart bij het
secretariaat van de parochie:
Brink 33, 1251 KT Laren of per
e-mail: redactie@sintjanlaren.nl

